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De drijvende krachten achter The Playground
Café: Mark, Thomas en Fabienne. © Foto De
Scheirder

NINA BERNAERTS 15-11-17, 02:31 Laatste
update: 15-11-17, 23:06

Centraal Station lijkt weer te bomen. De
winkeltjes die er al jaren leegstaan,
raken stilaan allemaal gevuld. "We
mikken samen met Rail Network echt op
originele invullingen die de mensen
samenbrengen. Daarom is die zoektocht
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niet altijd even gemakkelijk. Maar we
hebben toch een aantal opvallende
initiatieven", vertelt Caroline Staessens
van Prevenda Leegstandsbeheer.
Waarom de leegstaande panden nu wel
ingevuld geraken, kan Prevenda niet
onmiddellijk verklaren. "We vermoeden
dat de eerste initiatiefnemers zoals een
kapper en een tattoo-shop de aanzet
hebben gegeven voor meer. We
verwachten nu een radiostation dat er
24/24 zal uitzenden, een Italiaans
koppel dat met 'Layers of Pleasure' een
lasagna- en tiramisurestaurant opent en
er loopt een kunstproject 'Overspel' in de
wandelgangen."

Gezellige sfeer
Mark Van Achter bijt zaterdag de spits
af, hij opent in een voormalige
juwelierszaak 'The Playground Café'.
Een café waar de nadruk ligt op sociale
contacten en... gezelschapsspelletjes
spelen. "Ik heb in verschillende landen
gelijkaardige concepten gezien, waar
mensen bij elkaar komen om spellen te
spelen maar dat was vooral in heel kille,
refteromgevingen. Wij willen wel echt
een gezellige sfeer creëren, zoals ik bij
mij thuis al doe. In België bestaat zo'n
concept nog niet. We willen hier echt
een sociaal format creëren waar
mensen zich niet verstoppen achter hun
laptop en zo hun koffie drinken. We
willen de mensen van achter hun laptop
krijgen en weer doen communiceren",
vertelt eigenaar Mark Van Achter.
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150 spelletjes
Gezelligheid kan niet zonder koffie
redeneerde Van Achter dus hij riep ook
de hulp in van barista Fabienne Soree.
Zij zocht en vond lokale branderijen voor
koffie. "Voor ons gaan koffie en
gezelligheid hand in hand. Koffie heeft
ook echt dat sociale aspect, veel
mensen drinken samen een koffie. Dus
het was voor ons ook belangrijk om
goede en plaatselijke koffie te drinken",
vertelt Soree.

Mark Van Achter heeft zelf thuis zo'n
750 spellen, naar eigen zeggen een
bescheiden collectie. "Er komen er per
jaar zo'n 1.000 op de markt. Daarvan
zijn er toch zo'n 100 goede bij. We
beginnen bij The Playground nog
kleinschalig, mensen zullen zo'n 150
spelletjes kunnen spelen en we mikken
dan niet op de standaard Monopoly
maar wel de nieuwere spellen die
doorbreken. Een select deel daarvan zal
dan ook te koop zijn." Het spelcafé
opent komende zaterdag zijn deuren.
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